
                                                              
MESTO NITRA 

  

Mestský úrad v Nitre 
 

 

 

Adresa: Mestský úrad   tel. spoj.: (037) 6502 kl.: 111         fax: (037) 6502 331 

             Štefánikova tr. 60      

             950 06 Nitra 
 

 

 

 

 

 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Nitra 

 

 

 

150289/2021  08.11.2021 

    
Vec: Oznámenie o vybavení petície  

  
 Mestu Nitra bola dňa 11. 08. 2021 doručená petícia, ktorá bola zaevidovaná v centrálnej 
evidencii petícií pod por. č. 5/2021. Doručená petícia obsahuje celkovo 3 petičné hárky, na ktorých je 
spolu 72 podpisov podporovateľov predmetnej petície.  
 

Občania podanou petíciou vyjadrili svoj nesúhlas so zámerom revitalizácie, resp. výstavbou 
detského ihriska vo vnútrobloku obytných domov ulice 8. Mája 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, ulice 
Jarmočná č. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 a Rázusova č. 1 a 3. Ako dôvod podania petície občania uvádzajú, 
že v danej lokalite sa nachádza väčšina obyvateľov v dôchodkovom veku, ďalej by došlo k zvýšenej 
hlučnosti, rušeniu nočného kľudu, poškodeniu okolitej zelene a eliminácii miesta na sánkovanie detí. 
Predmetná petícia bola zaslaná na vyjadrenie Odboru životného prostredia Mestského úradu v Nitre, 
ktorý následne listom zo dňa 26. 08. 2021 požiadal o vyjadrenie príslušný Výbor mestskej časti                             
č. 2 – Nitra, Staré mesto. Vzhľadom na termín najbližšieho zasadnutia Výboru mestskej časti č. 2 Nitra, 
Staré mesto bolo listom zo dňa 21. 09. 2021 podávateľovi petície oznámené predĺženie lehoty na 
vybavenie. 
 
 V zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov                     
je príslušný orgán verejnej moci povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, 
jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Výsledok 
vybavenia petície písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície alebo od odstránenia jej 
nedostatkov.  
 

Po prešetrení predmetu petície  Vám oznamujeme, že Výbor mestskej časti č. 2, Nitra -  Staré 
mesto, na svojom riadnom zasadnutí dňa 11. 10. 2021, na ktoré boli prizvaní tiež splnomocnený zástupca 
vlastníkov bytov BD  ul. 8 mája 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 a ulice Jarmočná č. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 
18, vedúci Odboru životného prostredia Mestského úradu v Nitre a taktiež obyvatelia dotknutých ulíc,  



prerokoval petíciu obyvateľov proti zámeru revitalizácie detského ihriska a uznesením č. 76/2021 
„odporúča Odboru životného prostredia Mestského úradu v Nitre realizovať výmenu detských prvkov 

v menšom variante – t. j. odstránenie dvoch nevyhovujúcich konštrukcií a ich náhrady vo forme 

šmýkačky a hojdačky vrátane dopadových plôch.“   
 
Na základe odporúčania Výboru mestskej časti č. 2 a vyjadrenia Odboru životného prostredia 

Mestského úradu v Nitre možno konštatovať, že v predmetnej oblasti je dlhodobo nedostatok detských 
ihrísk. Predmetná plocha je veľmi vhodná z hľadiska dochádzkovej vzdialenosti a detské ihrisko sa                   
na nej už nachádza. Jedná sa o výmenu starých prvkov a renováciu plochy už existujúceho detského 
ihriska bez výrazného zväčšenia rozmerov detského ihriska. Za takýchto podmienok nejde o výraznejší 
zásah do verejnej zelene, poprípade väčšiu kumuláciu obyvateľov na jednom mieste a zvýšenú hlučnosť. 
 Z vyššie uvedených dôvodov Mestský úrad Nitra, Odbor životného prostredia v súlade                             
s odporúčaním Výboru mestskej časti č. 2, Nitra – Staré mesto,  vyjadril taktiež súhlasné stanovisko 
s renováciou predmetného detského ihriska  na ulici 8. Mája v rozsahu výmeny existujúcich prvkov 
detského ihriska vrátane dopadových plôch.  
 
 Petícii sa nevyhovuje a týmto považujeme petíciu za vybavenú. 
 
 Zároveň Vám oznamujem, že výsledok vybavenia petície je zverejnený v súlade so zákonom                
č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zmien, § 5 ods. (7) aj na webovom sídle                                                    
Mesta  Nitry – www.nitra.sk.  
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